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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Zabal bihotzok errukirako, 
sendo bihotzok borrokarako. 

 
—Gizon-emakume barri, kondairaren eragile 
gizatasun barriaren oinarri eta egile. 
Gizon-emakume barri arriskuen onartzaile, 
fede-bizitzan ausarta, zailtasunetan garaile. 
 
—Gizon-emakume barri, esperantzaren gudari, 
zuzenaren gose-egarri, egi bidean bidari. 
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egin eta opariak eskeintzen deutsoenena dala 
dogu gogoan eta iruntzita. Damutu gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, herrialde guztiei iragarria ospatu 

zaituguna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren unibertsaltasuna ira-

gartearren zeure herrikoek baztertua, Kristo, 
erruki. 

—Jesus Jauna, zure jarraitzaileak danentzakoak 
gura gaituzuna, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
 
Noizbehinka, aparteko laguntza eskatzen jaku. Gaur 
gogoan izan daigula umeen ebanjelizatzea hiruga-
rren munduan: Ume misiolarien eguna dogu-ta. 
Gure ondasunak eurekaz banantzeko aukerea emo-
ten jaku: eskertu daigun geure eskuzabaltasunaz. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Bere seme-alaba guztiena izan gura dauan 
Jainkoa autortuz zuzendu deioguzan gure eska-
riak, usterik handienaz: 
 

—Elizearen alde: gizaki guztiengana zabaldua 
ego daiten eta danentzako izan daiten Jesu-
senganako bide eta laguntzaile, eskatu deio-
gun Jaunari. 

—Gure gizartean lekurik aurkitzen ez dabenen 
alde: izan daien nork lagunduko deutsoen, 
eta aurkitu daien duintasunezko lekua ber-
tan, eskatu deiogun Jaunari. 

—Espetxeratu, iheslari, baztertu eta aurrean 
erabili guztien alde: eurak diran salakun-
tzeak erantzuna izan daian eta, horrela, gi-
zarte alkarrenganatuagoa eraiki ahal izan 
daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

—Umeen alde, batez ere bortxatuak edo gerra-
rako edo mehatzegietan erabiliak diranen 
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damua agertuko dau, eta abadeak alkarbanantzen dan po-
zera bultzatuko dau herriaren damua. 
 
Nehemiasen liburutik   (Ne 8, 2-4a. 5-6 .8-10) 
 
 Egun hareetan, Esdras abadeak Moisesen legearen liburua 
ekarri eban, gizon-emakume eta ezaguera eben guztien ba-
tzarraren aurrera. Zazpigarren hilaren lehen eguna zan. Eta 
goizetik eguerdira Ur-ate aurreko plazan batzar osoari irakur-
ten jardun jakon; herri osoa adi-adi egoan legearen liburua 
entzuten. 
 Esdras lege-maisua haretarako egina eben oholtza gai-
nean egoan zutunik. Esdrasek liburua zabaldu eban herri 
osoaren aurrean, bera danen gainetik jarria egoan-eta; libu-
rua zabaltzeagaz batera, herri osoa zutitu egin zan. Gero, 
Esdrasek Jauna, Jainko handia, goratu eban, eta herriak, es-
kuak jasorik, «Amen, amen» erantzun eban; ondoren, ma-
kurtu eta lurreraino ahuspeztuz, Jainkoa gurtu eban. 
 Levitarrek argi eta garbi irakurten eben Jainkoaren legea, 
esanahia azalduz, herriak ulertzeko eran. 
 Herri osoak negarrari emon eutsan, legearen berbak en-
tzutean. Orduan, Nehemias gobernariak, Esdras abade eta 
lege-maisuak eta irakasten ziharduen levitarrek esan eutsoen 
herriari: «Gaurko eguna Jaunari, geure Jainkoari, sagaratua 
dogu; beraz, ez egon triste, ez egin negarrik». 
 Gainera, esan eutseen: «Zoaze eta jan haragi guria, edan 
ardo gozoa, eta bialdu janaria ezer prestauta ez dabenei ere, 
egun hau Jaunari sagaratua da-eta. Ez atsekabetu, Jaunaren 
poza da-eta zuen indarra». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
Jesusen jarraitzaileen hasierako leuntasun ha gero eta kon-
plexuagoa danez, guztiaren eratzea eskatuko dau. Horren 
hausnarketea egingo dau Paulok eta emongo deuskuz burubi-
deak. Badagoz hasierako xinpletasunera bihurtu gura dabe-
nak. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, Urtean Zeharreko 3. 
domeka honetako elizkizunera. Ume Misiolariak 
(antxinako Santa Infancia) izango dogu gogoan. 
Eta, behar bada, umeentzako eredu izatea biztu 
behar izango geuke. Hareen aurrean, gaurko 
umeek asko dakielako-edo, konplexuz agertzen 
gara. Ez ete da gure sinismenean garatu bakoak, 
ume, ezjakin edo arduragabeak garalako? 
Gaurko liturgiak Jesusen jarraitzaile izateko bu-
rubideak emongo deuskuz eta Jainkoa ez dala 
eliztarrena, danena baino, paganoena ere bai, 
azpimarratuko dau. Egin deiogun leku gure ba-
rruan. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 

 

 1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
 

 2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
 

 3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 
 
DAMU OTOITZA 
Holan ez autortuarren, Jainkoa eliztarrena edo 
txarkeriarik egiten ez dabenena, edo hari otoitz 

—   11   — 

Gizon-emakume barri, ez kate ta ez lokarri, 
askatasunaren jabe eta askatasun-azkarri. 
 
 
 
OTOITZA 
 
Zure berbearen inguruan alkartzeko 
aukerea eta zoria emoten deuskuzuz, Jauna, 
eta, behar bada, ohikeriak eroanda-edo, 
ez dogu gure bizitzarako poz-iturri. 
 
Biztu gugan zure berbeaganako zaletasuna, 
berba horretara egunero hurreratzeko adorea 
eta, bere inguruan otoitz eginez,  
gure sinismena elikatzea. 
 
Izan daitela gure egunerokoan poz-iturri, 
eta gure arazoetan argi eta adore-emoile, 
ikusi gaiezanengan ere biztu daiten 
zugazko hartu-emonetarako su-garra. 
 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: Sal 28 

Sal 95,1-3.7-8.9-10ac 

 
 

 
R/. Zure berbak, Jauna, espiritu eta bizi dira. 
 
Jaunaren legea bikain, barrua berbizteko; 
Jaunak iragarria sendo, ezikasiak eskolatzeko. 
Jaunaren arauak zuzen, bihotzaren asegarri; 
Jaunaren aginduak garbi, begien argi. R/. 
 
Jaunaren bildurra garbi, iraungarri betiko; 
Jaunaren erabagiak egia, guztiak era berean betiko. 
Nire ahoko hitz eta bihotzeko gogoetak 
atsegingarri izan bediz zure aurrean, 
Jauna, ene harkaitz eta salbatzailea. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Orduko Liturgiara hurreratuko gaitu irakurgai honek Jainkoa-
ren Hitza iragartean, isilik entzuten dauan herriak benetako 
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alde: heldu dakien Jesusen Barri Ona euren 
askatasun eta duintasun bihurtuko dana, es-
katu deiogun Jaunari. 

—Liturgia ospatzeko alkartzen garanok haren 
aberastasunaz jabetu gaitezan eta haren 
poza eta argia eguneroko bizitzan zabaldu 
ahal izan daigula gure inguruan, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 12, 12-30) 
 
 Senideok: Gorputzak, bat izanik ere, atal asko ditu; baina 
atal guztiak, asko izanik ere, gorputz bat bakarra osatzen 
dabe. Gauza bera jazoten da Kristogaz ere. Gu guztiok, judu 
nahiz greziar, esklabo nahiz libre, Espiritu bat beraz izan gara 
bateatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok Espiritu 
bat berean edan dogu. 
 Gorputza, izan ere, ez dau atal bakarrak osotzen, askok 
baino.  
 Zuek, beraz, Kristoren gorputza zaree, eta zuetako bako-
txa gorputz horren atal. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ebanjelioan zehar etenbako salakuntzea izango 
danaz aurkituko gara gaurkoan. Egin deiogun ha-
rrerea ALELUIA abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren ebanjelioa san Lukasen liburu-
tik    (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 
 
 Teofilo agurgarria: Askok ekin deutso gure 
artean izan diran jazoeren historia idazteari, 
hasieratik begizko testigu eta gero Barrionaren 
predikari izandakoek jakinarazo deuskuenaren 
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arabera. Neuri ere ondo begitantzen jat dana 
bere harian zuretzat idaztea, hasieratik guztia 
zehatz-mehatz aztertu ondoren, hartu dozuzan 
irakaspenak zeinen finkatuak dagozan ikusi da-
gizun. 
 Jesus, Espirituaren indarraz, Galileara bi-
hurtu zan, eta haren izena lurralde haretan guz-
tian zabaldu zan. Hango sinagogetan irakasten 
eban, eta guztiek goresten eben. 
 Jesus Nazareera joan zan, Bera hazi zan he-
rrira, eta zapatuan sinagogan sartu zan, ohi 
ebanez, eta zutunik jarri irakurgaia egiteko. 
Isaias profetearen liburua emon eutsoen eta, 
edegitean, pasarte hau aurkitu eban: 
«Jaunaren Espiritua nire gainean dago, 
Berak igurtzi nau-eta, 
behartsuei barriona emoteko. 
Katiguei askatasuna 
eta itsuei ikusimena iragartera bialdu nau, 
zapalduei askatasuna emotera, 
Jaunaren grazia-urtea iragartera». 
 Liburua batu ondoren, laguntzaileari emon 
eta jesarri egin zan. Danak sinagogan be-
gira_begira eukazan. 
 Bera honan hasi jaken: «Gaur bete da orain 
entzun dozuen Liburu Santuko berba hau».  

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


